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S P R A W O Z D A N IE
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o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 maja 2003 r.

ustawie o ratyfikacji Porozumienia m��������������� !����"�! ��#$���������%&'(�$�
Austrii w sprawie utworzenia i��&�$ !���"�����)�����������"�*�������$�����"�!&

Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca
1993��+��,�������*�������&,�����,�,��������������� !����"�! ��#$�-���%&'(�$�

�&#.�����������%&'(�$��	�*���#$��� dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany
i�%����/&�����������&,������%��%�#���*��" Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie

utworzenia i��&�$ !���"�������)�������������&,�����,�,��������������� !�
��"�! ��#$�-���%&'(�$���&#.�����������%&'(�$��	�*���#$��� dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r.
w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2003 r.

- Komisja wnosi:
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p r o j e k t
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o���.���$� !�������&,������,� �������������� !����"�! ��#$������

��%&'(�$���&#.����" sprawie utworzenia i��&�$ !���"�����)�����������"�*�������$�

Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia

1 czerwca 1993��+��,�������*�������&,�����,�,� �������������� !����"�! ��#$�-

��%&'(�$���&#.�����������%&'(�$��	�*���#$��� dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany

i�%����/&�����������&,������%��%�#���*��"  Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie

utworzenia i��&�$ !���"�������)�������������&,�����,�,� �������������� !�

��"�! ��#$�-���%&'(�$���&#.�����������%&'(�$��	�*���#$��� dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r.

w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.

ustawy o	����(������	 �����������	 ������	 ���(��������	 
����������	 ����	 )�!�"���	 *�����

w sprawie utworzenia i fu������������	��������������#�	�������	)�����	��"�����	��#��������

(ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem

������	 ���(��������	 
����������+	 )�!�"���	 *�����	 ����	 )�!�"���	 '�#������	 � dnia

27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i	!����������	 �����������	 !��!�����#�	 � Wiedniu dnia

1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i	(������������	 ,-��.	 ����	 ������������	 ������

���(��������	
����������+	)�!�"���	*�����	����	)�!�"���	'�#������	� dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie

utworzenia i funkcjonowania ICMPD, !�������	��	�����	���	!�!������
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